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The Rookies The Rookies là chương trình tập sự chuyên sâu cho các sinh viên năm cuối 
hoặc vừa tốt nghiệp đang theo học các khối ngành liên quan đến công nghệ thông tin, 
phần mềm, kiểm thử phần mềm, hệ thống thông tin. 

Tham gia chương trình, bạn sẽ được hướng nghiệp, đào tạo và tham gia vào các dự án 
thực tế cùng các chuyên gia, kỹ sư phần mềm tại NashTech. Ngoài ra, các bạn còn được 
phát triển song song kỹ năng mềm và khả năng giao tiếp tiếng Anh. Lộ trình đào tạo của 
The Rookies sẽ giúp các sinh viên trang bị đầy đủ kiến thức và kinh nghiệm để sẵn sàng 
trở thành một kỹ sư thực thụ.

Về chương trình

Bạn nhận được gì khi tham gia chương trình?

Miễn phí đào tạo cho tất cả ứng viên tham gia. Hệ thống hóa kiến thức và 
trải nghiệm làm việc trong các dự án thực tiễn

Kiến thức chuyên ngành

Chuyên nghiệp, cởi mở, khuyến khích nhân viên phát triển và 
kiến tạo điều mới

Môi trường làm việc

Ứng viên có cơ hội được tuyển chọn và gia nhập thế hệ kỹ sư công nghệ cao 
tiếp theo của NashTech

Cơ hội nghề nghiệp

Rõ ràng, linh động theo định hướng của mỗi cá nhân
Lộ trình phát triển nghề nghiệp

Hỗ trợ ăn uống và đỗ xe trong suốt quá trình đào tạo. Lương thưởng và 
phúc lợi hấp dẫn nếu được tuyển chọn thành nhân viên chính

Trợ cấp và phúc lợi

Ứng viên sẽ nhận được Chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo khi 
kết thúc chương trình 

Chứng nhận



 ▪ Sinh viên năm cuối hoặc vừa tốt nghiệp ngành 
Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, 
và Hệ thống thông tin

 ▪ Có thể tham gia đào tạo toàn thời gian 
trong vòng 3 tháng

 ▪ Ham học hỏi, yêu thích công nghệ, nhiệt huyết, 
có tính kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao

 ▪ Có khả năng tiếng Anh là một lợi thế

Đối tượng tham gia

Hình thức đào tạo:

 ▪ Các lớp học chuyên đề

 ▪ Định hướng phát triển kỹ năng

 ▪ Hoạt động nhóm 

 ▪ Tham gia dự án thực tiễn

Tổng quan chương trình

Đăng ký

Kiểm tra và 
phỏng vấn nhanh

Nhận kết quả



36giờ

429giờ

15giờ

Chương trình đào tạo

đào tạo kỹ năng mềm

thực hành giao tiếp 
tiếng Anh

đào tạo kỹ năng thực tế

480giờ
đào tạo chuyên sâu

 ▪ Cách sử dụng và bảo mật dữ liệu trong thời đại số

 ▪ Quy tắc ứng xử trong môi trường công sở

 ▪ Yếu tố làm nên thành công của doanh nghiệp

 ▪ Tương lai của xã hội

 ▪ Yếu tố làm nên dịch vụ xuất sắc

 ▪ Các yếu tố nâng cao hiệu suất lao động

 ▪ Sáng tạo và đổi mới

 ▪ Các yếu tố thúc đẩy động lực làm việc

Tiếng Anh

 ▪ Giao tiếp hiệu quả

 ▪ Quản lý thời gian

 ▪ Làm việc đội nhóm

 ▪ Tư duy và giải quyết vấn đề

 ▪ Lên kế hoạch và Báo cáo

Kỹ năng mềm



Lộ trình đào tạo

.NET Engineers
Web Basic & Tooling

Database Fundamental

.NET, ASP.NET Core

Unit Test

Front-End: ReactJS

Azure Fundamental

Practice in real project 

Software Testing Engineers
Fundamental Of Software Testing

Effective Test Case Writing

Agile Testing

Defect and Defect life cycle

API Testing

SQL Query for Testing

Accessibility Testing

Performance Testing

Automation Testing

JAVA Engineers
Web Basic & Tooling

Database Fundamental

Java Fundamental 

Modern Java Programming

Spring MVC

Building REST API with Spring Boot

Unit Test

Front-End: ReactJS

Practice in real project



We are experts in technology, delivering smart 
solutions that solve business challenges and 
create value. Our award-winning teams apply 
deep expertise and passion to deliver complex 
IT projects globally.
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Liên hệ:

HCM: Tòa nhà ETOWN 1 tầng 3 
364 Cộng Hòa, phường 13, Tân Bình.

HN: Tòa nhà HITC tầng 6 
239 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy.


